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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 411/2004,
annettu 26 päivänä helmikuuta 2004,
asetuksen (ETY) N:o 3975/87 kumoamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3976/87 ja asetuksen (EY) N:o
1/2003 muuttamisesta yhteisön ja kolmansien maiden välisen lentoliikenteen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

maiden väliseen lentoliikenteeseen, kyseisen asetuksen
soveltamisalaa olisi laajennettava kattamaan tällainen
liikenne.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 83 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
(4)

Kun EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa sovelletaan menettelyissä asetuksen (EY) N:o 1/2003 perusteella ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön
mukaisesti, jäsenvaltioiden ja/tai Euroopan yhteisön
kolmansien maiden kanssa tekemät lentoliikennesopimukset olisi otettava asianmukaisesti huomioon, erityisesti sen arvioimiseksi, minkä verran merkityksellisillä
markkinoilla on kilpailua. Tämä asetus ei kuitenkaan
vaikuta kyseisten sopimusten tekemistä ja soveltamista
koskeviin jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 3975/87 2 artikla on luonteeltaan
yksinomaan toteava ja olisi sen vuoksi poistettava. Sen
jälkeen kun suurin osa asetuksen (ETY) N:o 3975/87
säännöksistä on poistettu asetuksella (EY) N:o 1/2003,
kyseinen asetus käy tarpeettomaksi lukuun ottamatta 6
artiklan 3 kohtaa, jota olisi jatkossakin sovellettava
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla
ennen asetuksen (EY) N:o 1/2003 soveltamisen alkamispäivää tehtyihin päätöksiin kyseisten päätösten voimassaolon päättymiseen saakka. Sen vuoksi kyseinen asetus
olisi kumottava.

(6)

Vastaavanlainen muutos olisi myös tehtävä perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin lentoliikenteen alalla 14 päivänä joulukuuta 1987 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o
3976/87 (4). Kyseinen asetus, jossa annetaan komissiolle
valtuudet julistaa asetuksella, että 81 artiklan 1 kohdan
määräyksiä ei sovelleta tiettyihin yritysten välisten sopimusten, yritysten yhteenliittymien päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, on tällä
hetkellä nimenomaisesti rajoitettu koskemaan vain
yhteisön lentoasemien välistä lentoliikennettä.

2

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( ),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Menettelystä sovellettaessa kilpailusääntöjä lentoliikenteen alalla toimiviin yrityksiin 14 päivänä joulukuuta
1987 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3975/87 (3)
ei sovelleta yhteisön ja kolmansien maiden väliseen
lentoliikenteeseen kuten ei myöskään asetusta (EY) N:o
1/2003.

(2)

Näin ollen komissiolla ei ole yhteisön ja kolmansien
maiden välisen lentoliikenteen alalla samoja tutkinta- ja
täytäntöönpanovaltuuksia, kun kyse on perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan rikkomisesta, kuin sillä on
yhteisön sisäisen lentoliikenteen alalla. Komissiolla ei
etenkään ole tarvittavia välineitä rikkomistapausten tutkimiseksi eikä valtuuksia määrätä korjaustoimenpiteitä,
jotka ovat välttämättömiä rikkomisten lopettamiseksi tai
seuraamusten määräämiseksi todistetuista rikkomisista.
Lisäksi kansallisille tuomioistuimille ja jäsenvaltioiden
kilpailuviranomaisille asetuksessa (EY) N:o 1/2003
annetut oikeudet ja valtuudet sekä niille asetetut velvollisuudet eivät koske yhteisön ja kolmansien maiden välistä
lentoliikennettä kuten ei myöskään asetuksessa (EY) N:o
1/2003 säädetty komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten välinen yhteistyöjärjestely.

(3)

Kilpailunvastaiset menettelytavat yhteisön ja kolmansien
maiden välisessä lentoliikenteessä voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Koska asetuksessa (EY) N:o
1/2003 säädetyt järjestelyt, joiden tarkoituksena on
panna täytäntöön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa määrätyt kilpailusäännöt, soveltuvat yhtä hyvin
kilpailusääntöjen soveltamiseen yhteisön ja kolmansien

(1) Ehdotus tehty 24. maaliskuuta 2003.
(2) Lausunto annettu 23. syyskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL L 374, 31.12.1987, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1/2003 (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

(4) EYVL L 374, 31.12.1987, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1/2003.
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Komissiolle olisi annettava valtuudet myöntää ryhmäpoikkeuksia sekä yhteisön ja kolmansien maiden väliselle
lentoliikenteelle että yhteisön sisäiselle lentoliikenteelle.
Asetuksen (ETY) N:o 3976/87 soveltamisalaa olisikin
laajennettava niin, että sitä ei enää rajoitettaisi yhteisön
lentoasemien väliseen lentoliikenteeseen.
Näin ollen asetus (ETY) N:o 3975/87 olisi kumottava ja
asetusta (ETY) N:o 3976/87 ja asetusta (EY) N:o 1/2003
olisi muutettava,

6.3.2004
2 artikla

Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 3976/87 1 artiklasta sanat
”yhteisön lentoasemien väliseen”.

3 artikla
Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1/2003 32 artiklan c alakohta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

4 artikla

1 artikla
Kumotaan asetus (ETY) N:o 3975/87 lukuun ottamatta 6
artiklan 3 kohtaa, jota sovelletaan jatkossakin perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla ennen asetuksen (EY) N:o
1/2003 soveltamisen alkamispäivää tehtyihin päätöksiin
kyseisten päätösten voimassaolon päättymiseen saakka.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
N. DEMPSEY
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 412/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin
kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299,
1.11.2002, s. 17).
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5 päivänä maaliskuuta
2004 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
999

107,1
57,8
115,9
93,6

0707 00 05

052
068
204
999

146,1
106,2
59,6
104,0

0709 90 70

052
204
628
999

103,5
53,5
136,0
97,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

40,3
51,9
62,9
45,8
44,5
61,4
51,1

0805 50 10

052
600
999

50,0
57,6
53,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

60,0
36,5
116,3
103,5
98,8
78,5
85,9
80,9
89,6
75,5
82,6

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
999

59,0
74,0
84,3
57,3
77,1
70,3
70,3

1

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EYVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 413/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
Espanjan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1) ja erityisesti sen 21
artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien
vahvistamisesta vuosiksi 2003 ja 2004 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
2340/2002 (2) säädetään tylppäpyrstömolvakiintiöistä
vuodeksi 2004.

(2)

Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa
päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla
purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen perusteella Espanjan
lipun alla purjehtivien tai Espanjassa rekisteröityjen
alusten tylppäpyrstömolvasaaliit ICES-alueiden VI ja VII
(EY:n vedet ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai
lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet) vesillä ovat
täyttäneet vuodeksi 2004 myönnetyn kiintiön. Espanja

on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 26 päivästä
tammikuuta 2004 alkaen. Sen vuoksi on tarpeen
noudattaa tätä päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Espanjan lipun alla purjehtivien tai Espanjassa rekisteröityjen
alusten tylppäpyrstömolvasaaliit ICES-alueiden VI ja VII (EY:n
vedet ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet) vesillä ovat täyttäneet Espanjalle
vuodeksi 2004 osoitetun kiintiön.
Kielletään Espanjan lipun alla purjehtivilta tai Espanjassa rekisteröidyiltä aluksilta tylppäpyrstömolvan kalastus ICES-alueiden
VI ja VII (EY:n vedet ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai
lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet) vesillä sekä edellä
mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen
aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 26 päivästä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Jörgen HOLMQUIST

Kalastuspääosaston pääjohtaja

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1954/2003 (289, 7.11.2003, s. 1).
(2) EYVL L 356, 31.12.2002, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 414/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten
sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Perinteisten toimijoiden osalta on täsmennettävä, että
erityisen lisäviitemäärän määrittelyssä voidaan ottaa
huomioon vain asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu ensisijainen tuonti, joka on tosiasiallisesti mahdollistanut liittymässä olevien maiden
banaanien hankinnan ja johtanut vapaaseen liikkeeseen
luovuttamiseen yhdessä tai useammassa kyseessä
olevassa maassa. Sen vuoksi olisi säädettävä velvollisuudesta esittää asiakirjat, jotka osoittavat vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen liittymässä olevissa maissa.

(5)

Jotta vältettäisiin myönnettäviä määriä koskevien hakemusten toteutumismahdollisuuksiin nähden liiallinen
jättäminen, ei-perinteisten toimijoiden osalta olisi vahvistettava jokaiselle myönnettävää määrää koskevalle hakemukselle yläraja, joka ilmaistaan prosenttiosuutena tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen jommankumman rekisteröimistä edeltäneen vuoden kuluessa luovutetuista
määristä, joista toimijan on esitettävä asianmukaiset
todisteet.

(6)

Toimijoiden hakemusten käsittelyn helpottamiseksi ja
yhdenmukaistamiseksi olisi täsmennettävä, mitkä ovat ne
keskeiset asiakirjat ja todisteet, joiden avulla kummankin
toimijaryhmän hakijat voivat osoittaa täyttävänsä hyväksymiselle asetetut edellytykset.

(7)

Olisi myös annettava säännökset, joilla voidaan
varmistaa jäsenvaltioiden ja komission väliset asianmukaiset tiedonannot, sekä järjestettävä tarpeelliset lisätarkastukset ja valvonta ilmoituksiin liittyvien väärinkäytösten paljastamiseksi ja estämiseksi, säännönvastaisuuksien estämiseksi ja banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmän hallinnoinnin säännönmukaisen toiminnan takaamiseksi.

(8)

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden säännösten soveltamista, jotka
komissio antaa myöhemmin asetuksilla (ETY) N:o 404/
93 ja (EY) N:o 896/2001 käyttöön otetun järjestelmän
soveltamiseksi
kokonaisuudessaan
laajentuneessa
yhteisössä.

(9)

Banaanin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa
puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 404/93 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 896/2001 (2) vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt banaanien tuontia yhteisöön
koskevan menettelyn osalta. Mainitun asetuksen I ja II
osaston säännöksissä määritellään niiden perinteisten
toimijoiden ja ei-perinteisten toimijoiden luokat, jotka
saavat toimittaa yhteisölle banaaneja vuosittain avattavissa tariffikiintiöissä.

Kymmenen uuden jäsenvaltion 1 päivänä toukokuuta
2004 tapahtuvan liittymisen vuoksi olisi kartoitettava
yhteisöön sen 30 päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa
kokoonpanossa asettautuneet toimijat, jotka ovat toimittaneet banaaneja jäsenvaltioiden markkinoille ja jotka
täyttävät perinteisten toimijoiden osalta asetuksen (EY)
N:o 896/2001 3 ja 4 artiklassa ja ei-perinteisten toimijoiden osalta 6—12 artiklassa säädetyt edellytykset.

Jotta voitaisiin laatia luettelo toimijoista, jotka ovat
yhteisön lainsäädännön mukaisesti kelpoisia osallistumaan tuontitariffikiintiöjärjestelmään, olisi vahvistettava
kaupan kehitystä edustavia viitejaksoja. Perinteisten
toimijoiden osalta olisi valittava kolmivuotisjakso
2000—2002, jonka osalta tuontia koskevat tiedot ovat
käytettävissä. Ei-perinteisten toimijoiden osalta asetuksen
(EY) N:o 896/2001 6 artiklan soveltamiseksi voidaan
valita rekisteröintivuotta välittömästi edeltävät vuodet
2002 ja 2003.

(1) EYVL L 47, 25.2.1993,
muutettuna asetuksella
29.12.2001, s. 13).
(2) EYVL L 126, 8.5.2001,
muutettuna asetuksella
13.8.2003, s. 30).

s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
(EY) N:o 2587/2001 (EYVL L 345,
s. 6, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
(EY) N:o 1439/2003 (EUVL L 204,
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’viidentoista jäsenvaltion yhteisö’ yhteisöä sen 30 päivän
huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa;
b) ’uudet jäsenvaltiot’ Kyprosta, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Tšekkiä, Sloveniaa, ja Slovakiaa;
c) ’laajentunut yhteisö’ yhteisöä sen 1 päivän toukokuuta 2004
mukaisessa kokoonpanossa;
d) ’ensisijainen tuonti’ asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa;

2.

L 68/7

Sovellettaessa 1 kohtaa:

— jossakin jäsenvaltiossa rekisteröidyn perinteisen toimijan on
jätettävä tämän jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille
erityisen viitemäärän myöntämistä koskeva kirjallinen
hakemus,
— toimijan, jota ei ole rekisteröity missään jäsenvaltiossa, on
jätettävä valitsemansa jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kirjallinen rekisteröintihakemus sekä erityisen
viitemäärän myöntämistä koskeva kirjallinen hakemus.
Hakemukset on jätettävä viimeistään 15 päivänä maaliskuuta
2004.
3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista on
käytävä ilmi:
a) vuosina 2000, 2001 ja 2002 harjoitetun banaanien ensisijaisen tuonnin vuosittaiset määrät, jotka on luovutettu
vapaaseen liikkeeseen uusissa jäsenvaltioissa; ja
b) vapaaseen liikkeeseen uusissa jäsenvaltioissa vastaavasti
luovutetut määrät kultakin mainitulta kolmelta vuodelta.

e) ’vähimmäismäärä’ asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1
kohdan kolmannessa alakohdassa määriteltyä vähimmäismäärää;
4 artikla

f) ’toimivaltaiset viranomaiset’ asetuksen (EY) N:o 896/2001
liitteessä lueteltuja toimivaltaisia viranomaisia.

Ei-perinteiset toimijat

2 artikla
Tämän asetuksen tarkoituksena on määritellä yhteisöön sen 30
päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa asettautuneet toimijat, joiden voidaan sallia osallistua banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmään sen vuoksi, että ne ovat toimittaneet
banaaneja uusien jäsenvaltioiden markkinoille ennen näiden liittymistä.

3 artikla
Perinteiset toimijat
1.
Perinteinen toimija, joka on jäljempänä tarkoitettujen
vuosien aikana ollut sijoittautunut viidentoista jäsenvaltion
yhteisöön ja täyttää asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1
kohdassa säädetyt edellytykset ja joka on jonakin vuosista
2000, 2001 ja 2002 harjoittanut vähimmäismäärän verran
banaanien ensisijaista tuontia niiden myymiseksi yhdessä tai
useammassa uudessa jäsenvaltiossa, voi jättää erityisen
viitemäärän myöntämistä koskevan kirjallisen hakemuksen
tuontitodistusten myöntämiseksi 1 päivästä toukokuuta 2004
alkaen banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmässä.
Vähimmäismäärää koskevan edellytyksen noudattaminen todetaan ottaen huomioon uusien jäsenvaltioiden markkinoille
toimitettujen banaanien ensisijainen tuonti kokonaisuudessaan.

1. Ei-perinteinen toimija, joka on rekisteröintihetkellä ollut
sijoittautunut viidentoista jäsenvaltion yhteisöön ja täyttää
asetuksen (EY) N:o 896/2001 6 artiklassa säädetyt edellytykset
ja joka on jompanakumpana vuosista 2002 ja 2003 harjoittanut kaupallista toimintaa tuomalla yhteen tai useampaan
uuteen jäsenvaltioon CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvia tuoreita
banaaneja tullausarvoltaan vähintään 1 200 000 euron määrän,
voi jättää valitsemassaan jäsenvaltiossa rekisteröintihakemuksen
tuontitodistusten myöntämiseksi 1 päivästä toukokuuta 2004
alkaen banaanien tuontitariffikiintiöjärjestelmässä.
Tätä varten toimijan on osoitettava valitsemansa jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille rekisteröintihakemus sekä erityistä
määrää koskeva hakemus.
Hakemukset on jätettävä viimeistään 15 päivänä maaliskuuta
2004.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrää koskeva hakemus
otetaan käsiteltäväksi ainoastaan, jos:
a) haettu määrä ei ylitä 70:tä prosenttia määristä, joiden
tuontia koskevat todisteet on toimitettu 6 artiklan 3 kohdan
mukaisesti;
b) hakemuksen liitteenä on todistus 150 euroa tonnilta olevan
vakuuden asettamisesta haetulle määrälle komission
asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (1) III osaston mukaisesti sekä
asianmukaiset todistusasiakirjat.
(1) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.
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5 artikla
1.
Toimija ei tätä asetusta sovellettaessa voi hakea rekisteröintiä samanaikaisesti sekä perinteiseksi toimijaksi että ei-perinteiseksi toimijaksi.
2.
Uusien jäsenvaltioiden ulkopuolelle jälleenvietyjä banaaneja ei oteta huomioon tätä asetusta sovellettaessa.

6.3.2004

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 1 kohdassa tarkoitettujen
tarkastusten perusteella luettelo asetuksen (EY) N:o 896/2001 3
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista perinteisistä toimijoista, jotka
ovat vuosina 2000, 2001 ja 2002 harjoittaneet ensisijaista
tuontia, jota on seurannut vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen
uusissa jäsenvaltioissa, sekä luettelo ei-perinteisistä toimijoista.
3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi
viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2004 edellä 2 kohdassa
tarkoitetut luettelot sekä niihin liittyen seuraavat tiedot:

6 artikla
Todistusasiakirjat
1.
Toimijoiden on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille
todistusasiakirjat yhdessä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen hakemusten kanssa.
2.
Ensisijaisen tuonnin osalta toimijan on esitettävä todiste
siitä, että se on ostanut banaanit omaan laskuunsa tuottajilta,
lähettänyt ne sekä myynyt ne vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten jossakin uudessa jäsenvaltiossa. Tätä varten
voidaan edellä 3 artiklassa tarkoitettujen hakemusten todistusasiakirjoina toimittaa seuraavat:

a) kunkin perinteisen toimijan osalta 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun ensisijaisen tuonnin vuosittainen keskimäärä
kaudella 2000—2002;
b) kunkin toimijan uusissa jäsenvaltioissa tosiasiallisesti vuosittain vapaaseen liikkeeseen luovuttamat määrät perinteisten
toimijoiden osalta vuosina 2000, 2001 ja 2002 ja ei-perinteisten toimijoiden osalta vuosina 2002 ja 2003.

8 artikla

a) ostosopimus tuotantomaasta;
b) konossementti, aluksen lastiluettelo;
c) erityisesti merikuljetuksen kattava vakuutuskirja;
d) tavaran ostamista koskevat laskut ja maksutositteet;

Täydentävät tiedonannot ja tarkastukset
Komissio toimittaa perinteisten ja ei-perinteisten toimijoiden
luettelot kaikille jäsenvaltioille.

e) merikuljetusta koskevat laskut ja maksutositteet;
f) merikuljetuksen kattavaa vakuutusta koskevat maksutositteet;
g) uusien jäsenvaltioiden markkinoille toimittamista koskevat
laskut ja/tai myyntiasiakirjat;

Komissio pyytää jäsenvaltioita tekemään tarpeellisiksi osoittautuvat lisätarkastukset ja järjestää tarvittaessa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa asianmukaisia tarkastuksia
toimijoiden ilmoituksiin liittyvien väärinkäytösten paljastamiseksi ja estämiseksi.

kaikki muut asiakirjat, jotka osoittavat ensisijaisen tuonnin
tapahtuneeksi.
Todisteet vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta uusissa jäsenvaltioissa on esitettävä tuonti-ilmoituksina tai muina asianmukaisina tulliasiakirjoina.
Toimitettavien todistusasiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai
oikeiksi todistettuja jäljennöksiä.
3.
Edellä 4 artiklassa tarkoitettujen hakemusten osalta toimitettavat todistusasiakirjat on lueteltu asetuksen (EY) N:o 896/
2001 7 artiklan 2 kohdassa.

9 artikla
Asetuksen (EY) N:o 896/2001 II osaston 3—10 artiklan
säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä
muuta johdu.
Tätä asetusta sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuihin
toimijoihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 896/2001 11 ja 12
artiklaa.

7 artikla
Jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset
1.
Jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat tarkastukset varmistuakseen, että toimijat täyttävät kaikki tapauksesta riippuen
joko perinteiseksi toimijaksi tai ei-perinteiseksi toimijaksi
hyväksymiselle asetetut edellytykset asetuksen (EY) N:o 896/
2001 ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

10 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 415/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSSkomitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä
koskevien asetusten muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2099/2002 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(7)

Ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista 14 päivänä huhtikuuta 2003 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/25/EY (6) 11
artiklassa säädetään, että komissiota avustaa COSSkomitea.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 2099/2002 7 artiklan mukaan
asetuksen 2 artiklan 2 kohtaa olisi muutettava viittauksen lisäämiseksi asetuksen antamisen jälkeen
voimaan tulleisiin yhteisön säädöksiin, joilla täytäntöönpanovaltuudet on siirretty COSS-komitealle.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman
pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSSkomitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten
muuttamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (1), ja
erityisesti sen 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

COSS-komitea perustettiin asetuksen (EY) N:o 2099/
2002 nojalla.

(2)

COSS-komitean tarkoituksena on hoitaa keskitetysti
meriturvallisuutta, alusten aiheuttaman pilaantumisen
ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita
koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla perustettujen
komiteoiden tehtävät.

(3)

(4)

(5)

(6)

1

()
(2)
(3)
(4)
(5)

Kaikessa
uudessa
yhteisön
meriturvallisuusalan
lainsäädännössä olisi säädettävä COSS-komitean käyttämisestä.
Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/6/EY (2) 6
artiklassa säädetään, että komissiota avustaa neuvoston
direktiivin 93/75/ETY (3) 12 artiklan 1 kohdan nojalla
perustettu komitea. Komitea on asetuksella (EY) N:o
2099/2002 korvattu COSS-komitealla.
Alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/
ETY kumoamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/
EY (4) 28 artiklassa säädetään, että komissiota avustaa
komitea.
Orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa 14
päivänä huhtikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 782/2003 (5) 9
artiklassa säädetään, että komissiota avustaa COSSkomitea.
EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.
EYVL L 67, 9.3.2002, s. 31.
EYVL L 247, 5.10.1993, s. 19.
EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10.
EUVL L 115, 9.5.2003, s. 1.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään asetuksen (EY) N:o 2099/2002 2 artiklan 2 kohtaan
alakohdat seuraavasti:
”p) yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista 18 päivänä helmikuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/
EY (*);
q) alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen
93/75/ETY kumoamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2002/59/EY (**);
r) orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa 14
päivänä huhtikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 782/2003 (***);
s) ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista 14 päivänä huhtikuuta 2003 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY (****);
(*) EYVL L 67, 9.3.2002, s. 31.
(**) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10.
(***) EUVL L 115, 9.5.2003, s. 1.
(****) EUVL L 123, 17.5.2003, s. 22.”
(6) EUVL L 123, 17.5.2003, s. 22.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Loyola DE PALACIO

Varapuheenjohtaja
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 416/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 ja asetuksen (EY) N:o 1535/2003 soveltamista koskevista
siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vuoden lopussa. Seuraavia markkinointivuosia varten on
myös säädettävä siitä, että kynnyksen noudattamista
koskevaa tutkintajärjestelmää sovelletaan asteittain.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(4)

Koska tomaatteja koskeva tuki julkaistaan tammikuussa,
joka edeltää kyseistä markkinointivuotta, on syytä
soveltaa kynnyksen noudattamisen laskemista koskevia
siirtymätoimenpiteitä myös tuen vahvistamiseksi markkinointivuotta 2007/2008 varten.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja
vihannesjalosteiden
hallintokomitean
lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan,
Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan,
Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Olisi toteutettava siirtymätoimenpiteitä, jotta Tšekin,
Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan,
Puolan, Slovenian ja Slovakian (jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’) jalostajiin voidaan soveltaa hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä
lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2201/96 (1) säännöksiä.
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 29 päivänä
elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1535/2003 (2) mukaisesti tomaatteja, persikoita ja päärynöitä koskevia sopimuksia on tehtävä toimivaltaisten
viranomaisten hyväksymien jalostajien ja hyväksyttyjen
tai esihyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden välillä. Olisi
poikettava väliaikaisesti asetuksessa (EY) N:o 1535/2003
vahvistetusta, sopimusten allekirjoittamista koskevasta
aikataulusta. Muussa tapauksessa ja erityisesti tomaattien
osalta, joita koskevat sopimukset on allekirjoitettava
ennen 15 päivää helmikuuta, asianomaiset sopimuspuolet eivät voi osallistua tukijärjestelmään ensimmäisen
markkinointivuoden aikana.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1535/2003 6 artiklan 1
kohdan a alakohdassa säädetään, mainitun asetuksen 1 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden
ja hyväksyttyjen jalostajien välillä tehtäviä tomaatteja koskevia
sopimuksia voidaan allekirjoittaa ainoastaan Tšekin, Viron,
Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian (jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’) ja markkinointivuoden 2004/2005 osalta viimeistään 15 päivänä heinäkuuta ja vähintään kymmenen päivää ennen sopimusten
mukaisten toimitusten alkamista.

2 artikla
Markkinointivuodeksi 2004/2005 ja ainoastaan uusien jäsenvaltioiden osalta asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2
kohdassa vahvistettu tuki on:
— 25,88 euroa tonnilta tomaattien osalta,

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 5 artiklassa säädettyä
kansallisten jalostuskynnysten noudattamista koskevaa
laskentamekanismia ei sovelleta heti uusiin jäsenvaltioihin. Sen vuoksi olisi säädettävä soveltamista koskevia
siirtymätoimenpiteitä. Mekanismin soveltamista koskevana ensimmäisenä markkinointivuonna, jolle ei ole
käytettävissä tietoja laskentaa varten, tuki olisi maksettava kokonaisuudessaan. Varmuuden vuoksi on
kuitenkin syytä säätää ennakkovähennyksestä, joka
palautetaan, jos kynnys ei ole ylittynyt markkinointi-

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 453/2002 (EYVL L 72,
14.3.2002, s. 9).
2
( ) EUVL L 218, 30.8.2003, s. 14.

— 35,78 euroa tonnilta persikoiden osalta,
— 121,28 euroa tonnilta päärynöiden osalta.

3 artikla
1. Jos yhteisön kynnys ei ylity laskettaessa kynnyksen
noudattamista markkinointivuoden 2005/2006 tuen vahvistamiseksi, kaikissa uusissa jäsenvaltioissa maksetaan markkinointivuoden 2004/2005 jälkeen lisämäärä, joka on 25 prosenttia
asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta
tuesta.
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2.
Jos yhteisön kynnys ylittyy laskettaessa tuen noudattamista markkinointivuoden 2005/2006 tuen vahvistamiseksi,
niissä uusissa jäsenvaltioissa, joiden kynnys ei ole ylittynyt tai
se on ylittynyt alle 25 prosenttia, maksetaan markkinointivuoden 2004/2005 jälkeen lisämäärä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu lisämäärä vahvistetaan
kyseessä olevan kansallisen kynnyksen tosiasiallisen ylityksen
perusteella enintään 25 prosenttiin asti asetuksen (EY) N:o
2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta tuesta.
4 artikla
Tomaattien, persikoiden ja päärynöiden kansallisten jalostuskynnysten noudattamisen tutkinta tapahtuu ainoastaan uusien
jäsenvaltioiden osalta:
a) markkinointivuonna 2005/2006:
i) tomaattien osalta niiden määrien perusteella, joita markkinointivuoden 2004/2005 tukihakemukset koskevat,
ii) persikoiden ja päärynöiden osalta markkinointivuoden
2004/2005 aikana tosiasiallisesti tuettujen määrien
perusteella,

L 68/13

b) markkinointivuonna 2006/2007:
i) tomaattien osalta markkinointivuoden 2004/2005 aikana
tosiasiallisesti tuettujen määrien keskiarvon ja niiden
määrien perusteella, joita markkinointivuoden 2005/
2006 tukihakemukset koskevat,
ii) persikoiden ja päärynöiden osalta markkinointivuosina
2004/2005 ja 2005/2006 tosiasiallisesti tuettujen
määrien keskiarvon perusteella,
c) markkinointivuonna 2007/2008 tomaattien osalta markkinointivuosina 2004/2005 ja 2005/2006 tosiasiallisesti tuettujen määrien keskiarvon ja niiden määrien perusteella, joita
markkinointivuoden 2006/2007 tukihakemukset koskevat.
Kansallisen kynnyksen noudattamista koskevassa tutkinnassa
saatu määrä lisätään kaikkien muiden jäsenvaltioiden jäljellä
oleviin määriin yhteisön kynnyksen noudattamisen tutkintaa
varten.
5 artikla
Tämä asetus tulee voimaan Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian,
Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä sillä edellytyksellä, että
kyseinen sopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 417/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (appelsiinit ja
omenat)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ylittyä piakkoin. Tämä ylitys olisi vahingollinen hedelmäja vihannesalan vientitodistusjärjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2214/2003 (3) vahvistetaan ne ohjeelliset määrät joille B-menettelyn mukaisia
vientitodistuksia saa antaa.

(2)

Komission käytössä tällä hetkellä olevien tietojen
mukaan meneillään olevan vientijakson ohjeellinen
määrä on appelsiinien ja omenoiden osalta vaarassa

(3)

Tilanteen helpottamiseksi on syytä hylätä 5 päivän
maaliskuuta 2004 jälkeen vietyjä appelsiineja ja
omenoita koskevat B-menettelyn mukaiset todistushakemukset meneillään olevan vientijakson loppuun asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hylätään appelsiinien ja omenoiden osalta B-menettelyn
mukaisia vientitodistuksia koskevat hakemukset, jotka on
jätetty asetuksen (EY) N:o 2214/2003 1 artiklan mukaisesti 5
päivän maaliskuuta 2004 jälkeen ja ennen 16 päivää maaliskuuta 2004.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7,
11.1.2003, s. 64).
(2) EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1176/2002 (EYVL L 170,
29.6.2002, s. 69).
3
( ) EUVL L 332, 19.12.2003, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 418/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen Briisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 1877/2003 (2) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.
3

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 ( ), 5 artiklan
mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/95 22
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
enimmäisvientituen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai
sitä alhaisemmat.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), B-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 1.—4. maaliskuuta 2004 välisenä aikana
jätettyjen tarjousten perusteella 242,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (EYVL L 62,
5.3.2002, s. 27).
(2) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 20.
(3) EYVL L 61, 7.3.1975, s. 25, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1948/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 18).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 419/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen
vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 1875/2003 (2) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.
3

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 ( ), 5 artiklan
mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/95 22
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
enimmäisvientituen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai
sitä alhaisemmat.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
lyhytjyväisen riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 1.—4.
maaliskuuta 2004 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 104,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (EYVL L 62,
5.3.2002, s. 27).
(2) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 14.
(3) EYVL L 61, 7.3.1975, s. 25, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1948/2002 (EYVL L 299,
1.11.2002, s. 27).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 420/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan
hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003
tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
2

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1876/2003 ( ) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (3), 5 artiklan
mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/95 22
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
enimmäisvientituen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai
sitä alhaisemmat.

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen Ariisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 1.—4. maaliskuuta
2004 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella
104,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (EYVL L 62,
5.3.2002, s. 27).
(2) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 17.
(3) EYVL L 61, 7.3.1975, s. 25, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1948/2002 (EYVL L 299, 1.11.2002, s. 18).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 421/2004,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1),
ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin
tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23
päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1423/95 (2), ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien
lisätullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 1166/2003 (3).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1423/95 mainittujen sääntöjen
soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin
seuraa, että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat
määrät olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat
lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6,
10.1.2004, s. 16).
2
( ) EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (EYVL L 85, 20.3.1998,
s. 5).
(3) EUVL L 162, 1.7.2003, s. 57, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 319/2004 (EUVL L 55, 24.2.2004,
s. 50).
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LIITE
valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 5 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun komission asetukseen
(EUR)
CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä
tuotetta

1701 11 10 (1)

15,17

9,03

1701 11 90 (1)

15,17

15,33

1701 12 10 (1)

15,17

8,79

1701 12 90 ( )

15,17

14,81

1701 91 00 (2)

18,61

17,38

1701 99 10 ( )

18,61

11,93

1701 99 90 (2)

18,61

11,93

1702 90 99 ( )

0,19

0,45

1

2

3

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä
tuotetta

( ) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteen I II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1) liitteen I I kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
1
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä helmikuuta 2004,
alueiden komitean itävaltalaisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä
(2004/218/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Itävallan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varsinaisen jäsenen paikka Helga MACHNEn erottua, mistä
neuvosto sai tiedon 26 päivänä tammikuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Nimetään alueiden komitean varsinaiseksi jäseneksi alueiden komitean varajäsen Bernd VÖGERLE, Bürgermeister, Vizepräsident des Österreichischen Gemeindebundes, Helga MACHNEn tilalle tämän jäljellä
olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. McDOWELL

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä helmikuuta 2004,
alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä
(2004/219/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Itävallan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Bernd VÖGERLEn erottua, mistä neuvosto
sai tiedon 9 päivänä helmikuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Nimetään Andreas SCHIEDER, Gemeinderat (Wien), alueiden komitean varajäseneksi Bernd VÖGERLEn
tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. McDOWELL

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä helmikuuta 2004,
alueiden komitean espanjalaisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä
(2004/220/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Espanjan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varsinaisen jäsenen paikka Jordi PUJOL I SOLEYn toimikauden
päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 4 päivänä helmikuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Nimetään alueiden komitean varsinaiseksi jäseneksi Pascual MARAGALL I MIRA, Presidente — Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Jordi PUJOL I SOLEYn tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi
eli 25 päivään tammikuuta 2006 saakka.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. McDOWELL

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä helmikuuta 2004,
alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä
(2004/221/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Espanjan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Joaquim LLIMONA I BALCELLSin toimikauden päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 4 päivänä helmikuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Nimetään Joan CARRETERO I GRAU, Consejero de Gobernación y Administraciones Públicas — Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, alueiden komitean varajäseneksi Joaquim LLIMONA I
BALCELLSin tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006 saakka.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. McDOWELL

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.

L 68/24

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

6.3.2004

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä helmikuuta 2004,
alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä
(2004/222/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Itävallan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Ernst WOLLERin erottua, mistä neuvosto sai
tiedon 20 päivänä tammikuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Nimetään alueiden komitean varajäseneksi Markus LINHART, Bürgermeister (Bregenz), Ernst WOLLERin
tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. McDOWELL

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 26 päivänä helmikuuta 2004,
ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavan komitean säännöistä
(2004/223/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisen ammatillista koulutusta koskevan
politiikan toteuttamisen yleisperiaatteista 2 päivänä huhtikuuta
1963 tehdyn neuvoston päätöksen 63/266/ETY (1) ja erityisesti
sen neljännen periaatteen viimeisen kohdan,
ottaa huomioon komission lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksen 63/266/ETY perusteella 18
päivänä joulukuuta 1963 ammatillisen koulutuksen
neuvoa-antavan komitean säännöt (63/688/ETY) (2).

(2)

Siitä lähtien, kun ammatillisen koulutuksen neuvoaantava komitea 40 vuotta sitten perustettiin, se on
antanut komissiolle lausuntoja ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi tiedonannoista
ja muista strategisista asiakirjoista, yksittäisistä hankkeista kuten Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta sekä ammatillisen koulutuksen alan yhteisön toimintaohjelmien valmistelusta,
arvioinnista ja hyödyntämisestä.

(3)

(4)

Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavan komitean
perustamisen jälkeen on tapahtunut yhteiskunnallisia,
poliittisia ja institutionaalisia muutoksia, ja tuleva laajentuminen avaa uusia näkymiä. Tämän vuoksi on tarkistettava rakentavalla tavalla neuvoa-antavan komitean
kokoonpanoa ja organisaatiorakennetta. Ammatillisen
koulutuksen neuvoa-antavan komitean säännöt (63/688/
ETY) ja päätös 68/189/ETY olisi siksi kumottava ja
korvattava.
Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavan komitean
kolmikantarakenne ja sen tehtävät olisi pääpiirteissään
säilytettävä, mutta niihin olisi tehtävä lukuisia muutoksia
sen toiminnan tehostamiseksi,

2. Kukin jäsenvaltio voi nimittää toisen kansallisen hallinnon
edustajan. Kullakin eturyhmällä on kuitenkin vain yksi ääni
jäsenvaltiota kohden.
3.

Kullekin jäsenelle nimetään varajäsen.

Varajäsen osallistuu komitean kokouksiin ainoastaan silloin,
kun se jäsen, jonka varajäsen hän on, on estynyt, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 3 kohdan säännösten soveltamista.
4. Jäsenvaltiot asettavat komitean jäsenet ehdolle ja komissio
nimittää heidät.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä takaamaan komitean kokoonpanossa naisten ja miesten tasapuolinen edustus ja se, että komiteassa ovat edustettuina sen tehtävien hoitamiseksi tarvittavat
erilaiset taidot.

2 artikla
1. Komitean tehtävänä on avustaa komissiota ammatillista
koulutusta koskevan yhteisön politiikan täytäntöönpanossa.
2. Komitean tehtävänä on erityisesti antaa komissiolle
lausuntoja
a) ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yleisistä ja periaatteellisista kysymyksistä;
b) kysymyksistä, jotka liittyvät komission toteuttamien tai
suunnittelemien ammatillisen koulutuksen alan toimien
valmisteluun, täytäntöönpanoon, arviointiin ja hyödyntämiseen.
Lisäksi komitea vaihtaa ammatilliseen koulutukseen liittyviä
näkemyksiä ja kokemuksia.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

3.

Komissio antaa komitealle sen tarvitsemat tiedot.

1 artikla
1.
Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavassa komiteassa,
jäljempänä ’komitea’, on jäsenvaltiota kohti kolme jäsentä siten,
että jokaisella jäsenvaltiolla on yksi edustaja kustakin eturyhmästä eli yksi kansallisen hallinnon edustaja, yksi työntekijäjärjestöjen edustaja ja yksi työnantajajärjestöjen edustaja.

1. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan
nimittää uudeksi toimikaudeksi.

(1) EYVL N:o 63, 20.4.1963, s. 1338/63.
(2) EYVL N:o 190, 30.12.1963, s. 3090/63, säännöt sellaisina kuin ne
ovat muutettuina päätöksellä 68/189/ETY (EYVL L 91, 12.4.1968,
s. 26).

2. Toimikauden päätyttyä jäsenet jatkavat tehtävässään
siihen asti, kun heidän seuraajansa nimitetään tai toimikautensa
uusitaan.

3 artikla
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3.
Toimikausi voi päättyä ennen kolmivuotiskauden päättymistä, jos jäsen eroaa tai asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa,
että jäsenen toimikausi päättyy.
Jäsenen tilalle nimitetään toinen henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
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b) Euroopan koulutussäätiön johtaja tai hänen valtuuttamansa
edustaja;
c) yksi edustaja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden eturyhmää kohti.
Puheenjohtaja voi sallia muiden henkilöiden osallistua komitean
kokouksiin tarkkailijoina.

4 artikla
1.
Komitean jäsenet ovat jakautuneet kolmeen eturyhmään:
jäsenvaltioiden hallinnon, työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen edustajiin.
2.

Kukin eturyhmä valitsee jäsenistään esittelijän.

7 artikla
1. Komitea on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen
äänivaltaisista jäsenistä on läsnä tai edustettuina.

3.
Kukin eturyhmä nimeää koordinoijan, joka osallistuu
komitean, 5 artiklassa perustetun valiokunnan ja eturyhmän
kokouksiin.

2. Komitean lausunnot on perusteltava. Lausunnot annetaan
asianmukaisesti annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä.
Pyydettäessä lausuntoon on liitettävä vähemmistön mielipiteet
kirjallisina.

5 artikla

3. Jäljempänä 8 artiklassa tarkoitetussa työjärjestyksessä
määritellään nopeutettu päätöksentekomenettely.

1.
Muodostetaan valiokunta
toimintaa koskevista järjestelyistä.

huolehtimaan

komitean

2.
Valiokunnassa on kaksi komission edustajaa sekä kunkin
eturyhmännimeämä esittelijä ja koordinoija tai heidän 8 artiklassa tarkoitetun työjärjestyksen mukaisesti valittu edustajansa.
6 artikla
1.
Komitean puheenjohtajana toimii ammatillisesta koulutuksesta vastaavan komission pääosaston pääjohtaja ja hänen
estyessään joku hänen nimeämistään kyseisen pääosaston johtajista. Puheenjohtaja ei osallistu äänestyksiin.

8 artikla
Komitea hyväksyy komission lausunnon saatuaan työjärjestyksensä, jossa vahvistetaan sen toiminnan käytännön järjestelyt.
9 artikla
Perustamissopimuksen 287 artiklan mukaisesti komitean
jäsenet eivät saa ilmaista komitean, valiokunnan tai työryhmien
työskentelyn kautta saamiaan tietoja, jos komissio ilmoittaa
heille, että pyydetty lausunto tai esille otettu kysymys on luottamuksellinen.

Komitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tällöin ainoastaan komitean jäsenet ja komission edustajat osallistuvat kokoukseen.

3.
Puheenjohtaja kutsuu komitean koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä.

10 artikla

4.
Puheenjohtaja voi omasta aloitteestaan kutsua asiantuntijoita osallistumaan komitean kokouksiin.

Kumotaan ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavan komitean
säännöt (63/688/ETY) ja päätös 68/189/ETY päivänä, jona
tämä päätös julkaistaan.

2.

5.
Komitea voi perustaa työryhmiä 8 artiklassa tarkoitetun
työjärjestyksen mukaisesti.
6.
Niiden komission yksiköiden edustajat, joiden alaan asia
kuuluu, osallistuvat komitean, valiokunnan ja työryhmien
kokouksiin.
7.
Komissio huolehtii komitean, valiokunnan ja työryhmien
sihteeristötehtävistä.
8.
Komitean kokouksiin voivat osallistua tarkkailijoina seuraavat henkilöt:
a) Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen
(Cedefopin) johtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja;

11 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
N. DEMPSEY
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä helmikuuta 2004,
järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin
ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 491)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/224/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27
päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/
EY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin
96/62/EY 12 artiklalla perustetun komitean lausunnon
mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 96/62/EY 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava ilmassa olevien rikkidioksidin,
typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn
pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999
annetussa neuvoston direktiivissä 1999/30/EY (2) sekä
ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin rajaarvoista 16 päivänä marraskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (3) 2000/
69/EY vahvistettujen raja-arvojen saavuttamiseksi suunnitelmat tai ohjelmat niitä alueita ja taajamia varten,
joissa ylitysmarginaalilla korotetut raja-arvot ylittyvät.
Näissä suunnitelmissa ja ohjelmissa on oltava vähintään
direktiivin 96/62/EY liitteessä IV luetellut tiedot.
Komissio valvoo säännöllisesti kyseisten suunnitelmien
ja ohjelmien toteuttamista.

(2)

Direktiivin 96/62/EY 11 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava suunnitelmansa ja ohjelmansa
komissiolle vuosittain.

(3)

Suunnitelmat ja ohjelmat laaditaan kunkin jäsenvaltion
omien hallinnollisten vaatimusten mukaisesti, mutta
tiedot olisi toimitettava komissiolle yhdenmukaisessa ja
jäsennetyssä muodossa tässä direktiivissä vahvistettujen
yksityiskohtaisten järjestelyjen mukaisesti.

(1) EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55. Direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
1882/2003 (EUVL L 284, 23.10.2003, s. 1).
(2) EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41. Direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna komission päätöksellä 2001/744/EY (EUVL L 278,
23.10.2003, s. 35).
3
( ) EYVL L 313, 13.12.2000, s. 12.

1 artikla
Kun jäsenvaltiot toimittavat tietoja direktiivin 96/62/EY 8
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista suunnitelmista tai ohjelmista
kyseisen direktiivin 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii
alakohdan mukaisesti direktiiveissä 1999/30/EY ja 2000/69/EY
vahvistettujen raja-arvojen osalta, niiden on toimitettava tiedot
tämän päätöksen liitteessä esitetyn jäsentelyn mukaisesti.
Suunnitelmat ja ohjelmat kokonaisuudessaan on pyynnöstä
asetettava komission saataville.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2004.
Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen
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LIITE
Johdanto
Komissiolle toimitettavat tiedot on annettava seitsemällä jäljempänä kuvatulla lomakkeella. Kustakin suunnitelmasta tai
ohjelmasta on täytettävä kaikki lomakkeet. Lomakkeessa 1 annetaan yleiset tiedot kyseessä olevasta suunnitelmasta tai
ohjelmasta. Lomakkeissa 2—6 kussakin sarakkeessa kuvataan jokin ylitystilanne, jota suunnitelma tai ohjelma koskee.
Ylitystilanne määritellään ilmoittamalla ylitysalue sekä alueella ylittynyt ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo. Ylitysalueella tarkoitetaan yhtä tai useampaa paikkaa, joissa tasojen on viitevuonna todettu ylittävän ylitysmarginaalilla korotetun raja-arvon. Viitevuosi on vuosi, jona tapahtui ylitys, jonka vuoksi direktiivin 96/62/EY 8 artiklan perusteella syntyi
velvoite laatia tai panna täytäntöön suunnitelma tai ohjelma. Kullakin rivillä lomakkeissa 2—6 ilmoitetaan jokin ylitystilannetta kuvaava ominaisuus.
Ylitysalue voi muodostua useista paikoista, joilla ylitysmarginaalilla korotetun raja-arvon on todettu ylittyneen viitevuonna, sillä edellytyksellä, että näiden paikkojen tietyt ominaisuudet ovat vertailukelpoisia tai samoja. Eri ominaisuuksia
kuvaaviin tietoihin liittyy lomakkeissa 2—6 yhdistämiskoodi, joka annetaan taulukossa 1. Joissakin tapauksissa ominaisuudet voivat olla erilaisia eri paikoissa. Tätä varten annetaan taulukossa B1 koodit, joista käy ilmi, kuinka erilaiset
ominaisuudet yhdistetään.
Tiivistetyt kuvaukset yksittäisistä toimenpiteistä annetaan lomakkeessa 7.

TAULUKKO 1
Taulukossa selitetään, miten paikat, joissa tasojen on todettu ylittävän ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo,
voidaan yhdistää yhdeksi ylitystilanteeksi. Lomakkeiden kussakin kohdassa annetaan jokin seuraavista yhdistämiskoodeista.

Yhdistämiskoodi

NA

Yhdistämiskoodin merkitys

Ei sovelleta.

S

Tässä kohdassa annetaan yksittäinen kuvaus (ei luettelo, vaihteluväli tai kokonaismäärä), joka pitää
paikkansa kaikkien yhdistettyjen paikkojen osalta.

L

Jos paikat yhdistetään, kohdassa annetaan kaikkia paikkoja koskevien tietojen luettelo (1).

LS

Jos paikat yhdistetään, kohdassa annetaan kaikkia paikkoja koskevien tietojen luettelo (1) tai yksittäinen kuvaus.

R

Jos paikat yhdistetään, kohdassa annetaan kaikkia paikkoja koskevien tietojen vaihteluväli: vähimmäisarvo—enimmäisarvo

T

Jos paikat yhdistetään, kohdassa annetaan kaikkia paikkoja koskevien tietojen kokonaismäärä.

(1) Kaikissa luetteloissa paikkojen on oltava samassa järjestyksessä. Eri paikkoja koskevat tiedot erotetaan kaksoiskauttaviivalla (//).

LOMAKE 1
Yleiset tiedot suunnitelmasta tai ohjelmasta

a. Viitevuosi

NA

b. Jäsenvaltio

NA

c. Viittaus suunnitelmaan tai ohjelmaan

NA

d. Luettelo lomakkeissa 2—6 kuvattujen ylitystilanteiden koodinumeroista

NA

e. Ylitystilannetta koskevan suunnitelman tai ohjelman laatimisesta vastaavan viranomaisen nimi

NA

f. Asiasta vastaavan viranomaisen postiosoite

NA

g. Yhteyshenkilön nimi

NA

h. Yhteyshenkilön postiosoite

NA
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i. Yhteyshenkilön puhelinnumero

NA

j. Yhteyshenkilön faksinumero

NA

k. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

NA

l. Mahdolliset selventävät huomautukset

NA

Huomautukset lomakkeeseen 1:
1. b: Jäsenvaltiot ilmoitetaan käyttäen seuraavia koodeja: Itävalta: A; Belgia: B; Tanska: DK; Suomi: FIN; Ranska: F; Saksa: D; Kreikka: GR
Irlanti: IRL; Italia: I; Luxemburg: L; Alankomaat: NL; Portugali: P; Espanja: E; Ruotsi: S; Yhdistynyt kuningaskunta: UK.
2. c: Täydellinen ja yksityiskohtainen viittaus asiakirjoihin, joissa suunnitelma tai ohjelma kuvataan kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan
antaa Internet-osoite.
3. g: Yhteyshenkilö, johon komission on otettava yhteyttä, mikäli se tarvitsee lisätietoja tähän ilmoituslomakkeeseen liittyvistä asioista.

LOMAKE 2
Kuvaus raja-arvon ylityksestä

a.

Ylitystilanteen koodinumero

NA

b.

Epäpuhtaus

S

c.

Alueen koodi

L

d.

Kaupungin (kaupunkien) tai kunnan (kuntien) nimi

L

e.

Täytetään ainoastaan, mikäli epäpuhtaus on SO2, NO2 tai PM10: raja-arvo, jonka osalta ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo ylittyi [tunti/päivä/vuosi]

S

f.

Pitoisuustaso viitevuonna:
— Pitoisuus yksikkönä µg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

— Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

— Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa ylitysmarginaalilla korotettuun raja-arvoon,
mikäli aiheellista

R

g.

Täytetään ainoastaan, mikäli raja-arvo ilmaistaan numeerisen pitoisuuden ylitysten määränä:
ylitysten kokonaismäärä viitevuonna ilmaistuna suhteessa raja-arvoon

R

h.

Pitoisuustaso viitevuonna ilmaistuna suhteessa kyseisen epäpuhtauden terveyteen liittyvään
muuhun raja-arvoon, mikäli tällainen raja-arvo on vahvistettu:

i.

j.

— Pitoisuus yksikkönä µg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

— Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista

R

Edellisinä vuosina todetut pitoisuudet, mikäli ne ovat käytettävissä ja mikäli niitä ei ole toimitettu komissiolle aiemmin
— Vuosi ja pitoisuus yksikkönä µg/m3, mikäli aiheellista,
tai

L

— Vuosi ja suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m3, mikäli aiheellista,
tai

L

— Vuosi ja ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa ylitysmarginaalilla korotettuun rajaarvoon, mikäli aiheellista

L

Mikäli ylitys on todettu mittaamalla:
— Sen aseman koodi, jossa ylitys havaittiin

L

— Aseman maantieteelliset koordinaatit

L

— Aseman luokittelu

S
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k.

l.
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Mikäli ylitys on todettu mallilaskennalla:
— Ylitysalueen sijainti

LS

— Alueen luokittelu

S

Arvio pinta-alasta (km2), jolla taso ylitti raja-arvon viitevuonna

T

m. Arvio tien osuudesta (km), jolla taso ylitti raja-arvon viitevuonna

T

n.

Arvio kokonaisväestöstä, joka altistui raja-arvon ylittävälle arvolle viitevuonna

T

o.

Mahdolliset selventävät huomautukset

NA

Huomautukset lomakkeeseen 2:
1. a: Kullekin ylitystilanteelle annetaan jäsenvaltiossa ainutkertainen koodinumero.
2. b: Epäpuhtaus ilmoitetaan seuraavilla lyhenteillä: ”SO2”, ”NO2”, ”PM10”, ”Pb” (lyijy), ”C6H6” (bentseeni) ja ”CO”.
3. c: Aluekoodin on oltava sama, jota on käytetty viitevuotta koskevassa vuosittaisessa kyselylomakkeessa (komission päätös 2001/
839/EY)
4. d: Mikäli ylitysalue ulottuu useamman kuin yhden kaupungin tai kunnan alueelle, on mainittava kaikki kaupungit ja kunnat, joilla
ylitys on todettu, puolipisteellä eroteltuna.
5. 5e: Raja-arvo, jonka osalta ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo ylittyy, määritetään lyhenteellä ”h” (tuntikeskiarvot), ”d” (päiväkeskiarvot) tai ”a” (vuosikeskiarvot).
6. f ja h: Mikäli ylitys on todettu mallintamalla, korkein taso ylitysalueella annetaan tässä ja jäljempänä olevissa lomakkeissa.
7. i: Tiedot tulisi antaa muodossa ”vuosi: pitoisuus”. Eri vuosia koskevat merkinnät olisi erotettava puolipisteellä. Mikäli tiedot eivät ole
käytettävissä, merkitään ”na”; mikäli tiedot on ilmoitettu aiemmin, merkitään ”com.”.
8. j: ”Sen aseman koodi, jossa ylitys havaittiin” on koodi, jota on käytetty viitevuotta koskevassa vuosittaisessa kyselylomakkeessa
(komission päätös 2001/839/EY).
9. j: ”Aseman maantieteelliset koordinaatit” ja ”aseman luokittelu” tarkoittavat määritelmiä, jotka ovat jo käytössä tietojenvaihtojärjestelmästä tehdyn päätöksen 97/101/EY mukaisessa tietojenvaihdossa.
10. k: Koodeja, joita käytetään kohdassa ”aseman luokittelu”, käytetään myös kohdassa ”alueen luokittelu”. Mikäli mallintamisen avulla
havaittu ylitysalue sisältää useamman kuin yhden luokan, annetaan luokkakoodit, jotka erotetaan toisistaan puolipisteellä.
11. l ja m: ”Pinta-ala (km2), jolla raja-arvo ylittyy” osoittaa kyseisen ylitysalueen koon. Se voidaan jättää tyhjäksi liikenneasemien tai
liikennealueiden osalta. ”Tieosuus (km), jolla raja-arvo ylittyi” annetaan ainoastaan liikenneasemilla tapahtuneiden ylitysten osalta tai,
mikäli käytetään mallintamista, liikennealueilla. Se ilmoittaa niiden tieosuuksien kokonaispituuden, joiden yhdellä tai molemmilla
puolilla ylitykset tapahtuivat.
12. n: ”Väestön altistuminen raja-arvon ylittyville tasoille” tarkoittaa arviota niiden ihmisten keskimääräisestä määrästä, jotka olivat
paikalla raja-arvojen ylittyessä.

LOMAKE 3
Viitevuonna tapahtuneiden raja-arvojen ylitysten syiden analysointi

a.

Ylitystilanteen koodinumero

b.

Alueellisen taustatason arvio

c.

d.

NA

— Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä µg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

— Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

— Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista

R

Kokonaistaustatason arvio
— Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä µg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

— Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

— Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista

R

Paikallisten lähteiden osuus raja-arvon ylityksissä:
— Liikenne

S

— Teollisuus, mukaan luettuina lämmön ja sähkön tuotanto

S
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— Maatalous

S

— Kaupalliset lähteet ja kotitaloudet

S

— Luonnolliset lähteet

S

— Muu

S

e.

Viite analyysin yhteydessä käytettyyn päästökartoitukseen

NA

f.

Paikalliset ilmasto-olosuhteet, mikäli ne ovat poikkeukselliset

S

g.

Paikallinen topografia, mikäli se on poikkeuksellinen

S

h.

Mahdolliset selventävät huomautukset

NA

Huomautukset lomakkeeseen 3:
1. b ja c: Taustatasolla tarkoitetaan epäpuhtauksien pitoisuuksia laajemmalti kuin ylitysalueella. Alueellinen taustataso on taso, jonka
arvioidaan esiintyvän, mikäli lähteitä ei ole 30 km lähempänä. Kaupungissa olevien paikkojen osalta se on taustataso, mikäli
kaupunkia ei olisi. Mikäli ylittyminen johtuu ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta, alueellinen taustapitoisuus voi olla sama
kuin lomakkeessa 2 ilmoitettu ylitys. Lomake 2: Kokonaistaustataso on taso, jonka arvioidaan esiintyvän, mikäli alueella ei ole paikallisia lähteitä (korkeita savupiippuja 5 km:n säteellä ja matalia lähteitä noin 0,3 km:n etäisyydellä — tämä etäisyys voisi olla lyhyempi
esim. kotitalouksien lämmityksen osalta tai pidempi esim. terästehtaiden osalta.) Kokonaistaustataso sisältää alueellisen taustatason.
Kaupungissa kokonaistaustataso on kaupunkitaustataso eli taso, joka esiintyisi, mikäli välittömässä läheisyydessä ei olisi merkittäviä
lähteitä. Maaseutualueella kokonaistaustataso on suunnilleen sama kuin alueellinen taustataso.
2. d: Paikallisten lähteiden osuudet ilmaistaan järjestysnumeroilla: 1 on merkittävin lähde, 2 toiseksi merkittävin lähde jne. Mikäli
lähteellä ei ole suurta merkitystä, merkitään ”—”.
3. d: Mikäli ”muiden” lähteiden osuus on ilmoitettu merkittäväksi, lähdetyypit on selvennettävä kohdassa ”mahdolliset selventävät
huomautukset”.
4. f: Mikäli paikassa on poikkeukselliset paikalliset ilmasto-olosuhteet, merkitään ”+”.
5. g: Mikäli paikassa on poikkeuksellisen paikallisen topografia, merkitään ”+”.

LOMAKE 4
Perustaso

a.

Ylitystilanteen koodinumero

b.

Lyhyt kuvaus päästöskenaariosta, jota käytetään perustasoanalyysissä:

c.

NA

— Alueelliseen taustatasoon vaikuttavat lähteet

S

— Alueelliset lähteet, jotka vaikuttavat kokonaistaustatasoon mutta eivät alueelliseen taustatasoon

S

— Paikalliset lähteet, mikäli niillä on merkitystä

S

Odotetut tasot ensimmäisenä vuonna, jona raja-arvot on saavutettava:
— Alueellinen taustaperustaso
Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä µg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista

R

— Kokonaistaustaperustaso:
Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä µg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista

R
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— Perustaso ylityspaikassa:
Vuosikeskiarvopitoisuus yksikkönä µg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

Suurin CO-pitoisuuden 8 tunnin keskiarvo yksikkönä mg/m3, mikäli aiheellista,
tai

R

Ylitysten kokonaismäärä ilmaistuna suhteessa raja-arvoon, mikäli aiheellista

R

d.

Tarvitaanko muita kuin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että raja-arvoa noudatetaan asetettuun päivämäärään mennessä? [kyllä/ei]

S

e.

Mahdolliset selventävät huomautukset

NA

Huomautuksia lomakkeeseen 4:
1. Lomake 4 täytetään niistä raja-arvoista, joiden osalta ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo on ylittynyt.
2. Perustaso on odotettu pitoisuus sinä vuonna, jona raja-arvo tulee voimaan, kun ei toteuteta muita toimenpiteitä kuin ne, joista on jo
sovittu tai jotka johtuvat voimassa olevasta lainsäädännöstä.

LOMAKE 5
Yksityiskohtaiset tiedot muista kuin voimassa olevassa lainsäädännössä edellytetyistä toimenpiteistä

a. Ylitystilanteen koodinumero

NA

b. Toimenpiteiden koodit

S

c. Toimenpiteiden toteuttamisen suunniteltu aikataulu

L

d. Indikaattorit edistymisen seurantaa varten

S

e. Myönnetty rahoitus (vuotta; määrä euroina)

T

f. Arvioidut kokonaiskustannukset (määrä euroina)

T

g. Arvioitu taso vuosina, jolloin raja-arvo on saavutettava, ottaen huomioon lisätoimenpiteet

R

h. Mahdolliset selventävät huomautukset

NA

Huomautukset lomakkeeseen 5:
1. Lomake 5 on täytettävä ainoastaan, mikäli lomakkeessa 4 edellytetyn analyysin perusteella ei ole odotettavissa, että raja-arvot saavutetaan jo voimassa olevassa lainsäädännössä edellytetyin toimenpitein.
2. b: Kukin toimenpide ilmoitetaan koodilla, joka viittaa lomakkeessa 7 kuvattuun toimenpiteeseen.
3. c: Toimeenpanon eri vaiheet ilmoitetaan avainsanoilla, joiden perässä on päivämäärä tai jakso muodossa ”kk/vv”. Merkinnät erotetaan
puolipisteellä (”;”).
4. e ja f: Myönnetty rahoitus viittaa ainoastaan julkiseen rahoitukseen; arvioidut kokonaiskustannukset sisältävät myös kustannukset,
joita aiheutuu sektorille, johon vaikutukset kohdistuvat.

LOMAKE 6
Mahdolliset toteuttamatta jääneet toimenpiteet ja pitkän aikavälin toimenpiteet (valinnainen)

a.

Ylitystilanteen koodinumero

NA

b.

Mahdollisten toteuttamatta jääneiden toimenpiteiden koodit

LS

c.

Toimenpiteet, joita ei ole toteutettu:
Hallinnollinen taso, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa

LS

Syy, jonka vuoksi toimenpidettä ei ole toteutettu

LS
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d.

Pitkän aikavälin toimenpiteiden koodit

LS

e.

Mahdolliset selventävät huomautukset

NA

Huomautukset lomakkeeseen 6:
1. b ja d: Kukin toimenpide ilmoitetaan koodilla, joka viittaa lomakkeessa 7 kuvattuun toimenpiteeseen. Jos ilmoitetaan useampi kuin
yksi toimenpide, koodit on erotettava toisistaan puolipisteellä.
2. c: Seuraavia koodeja käytetään luonnehtimaan hallinnollista tasoa, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa: A: paikallinen; B: alueellinen;
C: kansallinen; D: Euroopan unioni; E: kansainvälinen taso Euroopan unionin ulkopuolella. Mikäli kyseeseen tulee useampi kuin yksi
taso, koodit on erotettava toisistaan puolipisteellä.

LOMAKE 7
Tiivistelmä toimenpiteistä
a. Toimenpiteen koodi

NA

b. Otsikko

NA

c. Kuvaus

NA

d. Hallinnollinen taso, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa

LS

e. Toimenpiteen tyyppi

NA

f. Onko kyseessä sääntelytoimenpide? [kyllä/ei]

NA

g. Vähennyksen saavuttamiseen tarvittava aika

NA

h. Lähdealat, joihin toimenpide vaikuttaa

NA

i. Kyseessä olevien lähteiden alueellinen laajuus

NA

j. Mahdolliset selventävät huomautukset

NA

Huomautukset lomakkeeseen 7:
1. Lomaketta 7 käytetään kuvaamaan lomakkeessa 5 tai 6 mainittuja toimenpiteitä. Kunkin toimenpiteen osalta on täytettävä yksi
lomakkeen 7 sarake.
2. a: Kullekin toimenpiteelle annetaan ainutkertainen koodi.
3. c: Toimenpide kuvataan vapaamuotoisella tekstillä, jonka pituus on tavanomaisesti 100—200 sanaa.
4. d: Seuraavia koodeja käytetään luonnehtimaan hallinnollista tasoa, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa: A: paikallinen; B: alueellinen;
C: kansallinen.
5. e: Toimenpiteen luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja:A: taloudellinen/verotuksellinen; B: tekninen; C: koulutus/tiedotus; D:
jokin muu.
6. g: Sitä, millä aikavälillä toimenpiteellä aikaansaatava pitoisuuden vähennys saavutetaan, kuvataan seuraavilla koodeilla: A: lyhyt
aikaväli; B: keskipitkä aikaväli (noin vuosi); C: pitkä aikaväli.
7. h: Sen lähdesektorin, johon toimenpide vaikuttaa, luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja: A: liikenne; B: teollisuus, mukaan
luettuina lämmön ja sähkön tuotanto; C: maatalous; D: kaupalliset lähteet ja kotitaloudet; E: muu.
8. e ja h: Mikäli käytetään koodia ”muu”, se on selitettävä kohdassa ”Mahdolliset selventävät huomautukset”
9. i: Niiden lähteiden alueelliseen laajuuteen, johon toimenpide vaikuttaa, luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja:A: ainoastaan
paikalliset lähteet; B: lähteet kyseisellä kaupunkialueella; C: lähteet kyseisellä alueella; D: lähteet kyseisessä maassa; E: lähteet useammassa kuin yhdessä maassa.
10. d—i: Mikäli käytetään useampaa koodi, koodit on erotettava puolipisteellä.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 2 päivänä maaliskuuta 2004,
tiettyihin Albaniasta peräisin tai lähtöisin oleviin eläviin eläimiin ja eläinperäisiin tuotteisiin liittyvistä suojatoimenpiteistä
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 618)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/225/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien
eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/
ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun
neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1), ja erityisesti sen 18
artiklan 1 kohdan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,

Jäsenvaltioiden on kiellettävä Albaniasta peräisin tai lähtöisin
olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden, jotka ovat missä muodossa tahansa, sekä vedessä
kuljetettavien elävien kalojen ja äyriäisten tuonti.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tiettyihin Albaniasta peräisin tai lähtöisin oleviin eläviin
eläimiin ja eläinperäisiin tuotteisiin liittyvistä suojatoimenpiteistä 20 päivänä syyskuuta 1994 tehtyä
neuvoston päätöstä 94/621/EY (3) on muutettu useita
kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu
päätös.

(2)

Albaniassa on todettu koleratapauksia.

(3)

Koleran esiintyminen Albaniassa saattaa muodostaa
vakavan vaaran kansanterveydelle.

(4)

Albanian viranomaisten antamien terveyteen liittyvien
vakuuksien puuttuessa on tarpeen kieltää Albaniasta
peräisin tai lähtöisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden, jotka ovat
missä muodossa tahansa, sekä vedessä kuljetettavien
elävien kalojen ja äyriäisten tuonti.

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 96/43/EY (EYVL 162, 1.7.1996, s. 1).
(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.
(3) EYVL L 246, 21.9.1994, s. 25, päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 95/89/EY (EYVL L 70, 30.3.1995, s. 25).
(4) Katso liite I.

1 artikla

2 artikla
Kumotaan päätös 94/621/EY.
Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän
päätökseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE I
Kumottu päätös ja sen muutokset
Päätös 94/621/EY

(EYVL L 246, 21.9.1994, s. 25)

Päätös 94/671/EY

(EYVL L 265, 15.10.1994, s. 62)

Päätös 94/702/EY

(EYVL L 284, 1.11.1994, s. 64)

Päätös 95/89/EY

(EYVL L 70, 30.3.1995, s. 25)

LIITE II
Vastaavuustaulukko
Päätös 94/621/EY

Tämä päätös

1 artikla

1 artikla

2 artikla

—

—

2 artikla

4 artikla

3 artikla

—

Liite I

—

Liite II

L 68/36

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

6.3.2004

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004,
testien hyväksymisestä nautojen luomistaudin vasta-aineiden havaitsemiseksi neuvoston direktiivin
64/432/ETY mukaisesti
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 654)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/226/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Tässä kertomuksessa tiedekomitea suosittaa ELISAtestien, komplementinsitoutumistestin ja puskuroitujen
brucella-antigeenitestien käyttöä nautojen luomistaudin
vasta-aineiden havaitsemiseksi. Testit voidaan tehdä
muun muassa yksittäisistä nautaeläimistä otetuilla verinäytteillä. Suositellut menettelyt ovat Maailman eläintautijärjestön (OIE) diagnostisten testien ja rokotteiden standardeja käsittelevässä käsikirjassa, kolmas painos (1996),
esitettyjen, kansainvälisesti tunnustettujen standardien
mukaisia.

(6)

OIE julkaisi vuoden 2001 elokuussa mainitusta käsikirjasta neljännen painoksen (2000), jossa luomistautitestien kuvaukseen on tehty tiettyjä muutoksia.

(7)

Sen vuoksi oli tarpeen muuttaa direktiivin 64/432/ETY
liitettä C, jotta voitiin vahvistaa valvontaan ja kaupankäyntiin yhteisössä sovellettavat testimenettelyt, jotka
noudattavat mahdollisimman pitkälle OIE:n standardeja
mutta joissa otetaan myös huomioon lausunnot, joita
ovat antaneet tiedekomiteat ja ne jäsenvaltioiden kansalliset vertailulaboratoriot, jotka tekevät yhteistyötä Euroopan unionissa luomistaudista vastaavien kansallisten
vertailulaboratorioiden verkostossa.

(8)

Varmennustarkoituksia varten vaikuttaa aiheelliselta
tunnustaa ELISA-testillä, komplementinsitoutumistestillä
ja puskuroidulla brucella-antigeenitestillä luomistaudin
osalta saadut tulokset, jos testit suoritetaan hyväksyttyjen
käytäntöjen mukaisesti yksittäisesti tunnistetuilta nautaeläimiltä otetuilla verinäytteillä 30 päivän kuluessa ennen
testattujen eläinten varmennusta yhteisön sisäistä
kauppaa varten.

(9)

Sen vuoksi siihen asti kun direktiivin 64/432/ETY
tekninen liite D (II luku) saatetaan ajan tasalle mainitun
direktiivin 16 artiklan mukaisesti, ELISA-testit, sellaisina
kuin ne määritellään tiedekomitean kertomuksessa, sekä
komplementinsitoutumistesti ja puskuroidut brucellaantigeenitestit, sellaisina kuin ne määritellään mainitun
direktiivin liitteessä C, olisi hyväksyttävä luomistaudin
havaitsemiseksi varmennustarkoituksia varten, kuten 6
artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja liitteen F mallissa 1
olevassa eläinten terveystodistuksessa vahvistetaan.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista
yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä
kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1)
ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

Testien hyväksymisestä nautojen luomistaudin vastaaineiden havaitsemiseksi direktiivin 64/432/ETY mukaisesti 18 päivänä huhtikuuta 2000 tehtyä komission
päätöstä 2000/330/EY (2) on muutettu huomattavilta
osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen
takia kodifioitava mainittu päätös.
Nautojen luomistaudin osalta yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen nautaeläinten on tultava nautojen
luomistaudista virallisesti vapailta tiloilta, ja lisäksi ne on
testattava 30 päivän kuluessa ennen lähetystä joko
seroagglutinaatiokokeella tai muulla testillä, joka on
hyväksytty elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean menettelyssä asiaa koskevien
käytäntöjen hyväksymisen jälkeen.
Direktiivin 64/432/ETY 16 artiklan mukaan komissio
saattaa ajan tasalle ja tarvittaessa muuttaa liitteitä B, C ja
D (II luku) 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
kansanterveyttä koskevia eläinlääkintätoimenpiteitä käsittelevän tiedekomitean lausunnon perusteella näiden
mukauttamiseksi tieteen kehitykseen.
Komissio on saanut eläinten terveyttä ja hyvinvointia
käsittelevän tiedekomitean loppukertomuksen direktiivin
64/432/ETY teknisten liitteiden muuttamisesta tuberkuloosia, luomistautia ja naudan tarttuvaa leukoosia
koskevan tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi (4).

(1) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 21/2004 (EUVL L 5,
9.1.2004, s. 8).
(2) EYVL L 114, 13.5.2000, s. 37. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 535/2002 (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 22).
(3) Katso liite I.
(4) Asiakirja SANCO/B3/R10/1999.
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Kumotaan päätös 2000/330/EY.
1 artikla

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän
päätökseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Hyväksytään varmennustarkoituksiin direktiivin 64/432/ETY
liitteen C säännösten mukaisesti suoritetut komplementinsitoutumistesti, puskuroidut brucella-antigeenitestit ja ELISA-testit.

4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

2 artikla
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2004.

Kun tämän päätöksen 1 artiklassa tarkoitettua testiä käytetään
direktiivin 64/432/ETY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan tarkoituksissa, testi on eriteltävä liitteen F mallissa 1 (terveystodistus)
olevassa A jakson 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja 5
kohdassa olevien taulukoiden sarakkeessa ”tutkimus”.

Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

LIITE I
Kumottu päätös ja sen muutos
Päätös 2000/330/EY

(EYVL L 114, 13.5.2000, s. 37)

Asetus (EY) N:o 535/2002 (ainoastaan 2 artikla)

(EYVL L 80, 23.3.2002, s. 22)

LIITE II
Vastaavuustaulukko
Päätös 2000/330/EY

Tämä päätös

1 ja 2 artikla

1 ja 2 artikla

—

3 artikla

3 artikla

4 artikla

—

Liite I

—

Liite II

